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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 
 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(437) 
 (ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِِتارَة  )فقه قوله تعاىل: 

 :مطالبففي ضمن  (ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِِتارَة  َعْن َتراٍض ِمْنُكمْ )ه قوله تعاىل: واما فق
 حمتمالت معاين )التجارة( سعة  وضيقا  

 :انه اختلف يف معىن التجارة وتعريفها بني مضّيق وموسعاملطلب األول: 
: ماار  البياع والءاراع( املنجاد إ  قاال: ) اره ظااهر فان ظاهر بعضهم اهناا خاةاة ابلبياع والءاراع ولعلا -1

و)ممارسة أعمال البيع والءراع لغرض الربح( و)مار  أعمال التجارة مان راراع السالع وبيعهاا واساتلاض البضاائع 
 وتصديرها(.

وظاهر بعضهم اهنا أعم حىت من مثل اإلجارة ومنهم السيد الوالد إ  قاال: )والظااهر ان املاراض ابلتجاارة  -2
وقااال: )وحياا  ان  (1)يااع، فاملضاااربة واملةارعااة واملساااقاة وللهااا ضاخلااة فيهااا(مطلااق االستساااب ال خصااو  الب

التجارة مطلقة تءمل أفراض التجارة نوعاً سالبيع واإلجارة واملضاربة وللمها، ورخصااً سارفراض البياوغ وللهاا سماا 
 .(2)تءمل خمتلف األسباب ساملعاطاة والغار  وتقدمي القبول وسونه بلفظ رضيت أم لل  لك(

وقااد يقااال: ابهنااا تءاامل البيااع والءااراع، واملضاااربة، وال تءاامل مثاال اإلجااارة والساارقفلية إال إ ا ةااار   -3
  ارة له ابن اختذها طريقة لالسرتابح.

 وقد يقال: ابن النسبة بني التجارة والبيع هي، من وجه، سما سيريت. -4
 وسيريت أيضاً إب ن هللا تعاىل.ال السابقة، وقد يدعى: تعدض إطالقاهتا، وبه جيمع بني عدض من األقو  -5

 االستدالل هبا على إفادة املعاطاة: امللكية، واللزوم
ميكان  (ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِِتارَة  َعْن تَرراٍض ِمرْنُكمْ )ان املستثىن يف اآلية الءريفة أي قوله تعاىل:  املطلب الثاين:

 االستدالل به على أمرين:
 ة تفيد امللك.األمر األول: ان املعاطا
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 األمر الثاين: اهنا تفيد لةومه أيضاً.
 أما األمر األول وهو إفاضهتا امللك فبوجهني:

 .ا: ان املعاطاة  ارة عرفاً، وسل  ارة فاهنا موجبة للملكأحدمه
 (راٍض ِمرْنُكمْ ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِِتارَة  َعرْن تَر)الكربى ابن التجارة أعم من إفاضة امللك وابن اآلياة  يف ناقشي  وقد 

طي والعتاق واإليصااع" و ال تفيد إال احلكم التكليفي " إابحة سال التصارفا  حاىت املتوقفاة علاى امللاك ساالبيع والا
 سما سيريت. ضون احلكم الوضعي وهو انتقال امللكية هبا. وهذا هو ما استءكل به الءيخ 

فاملعاطااااة تفياااد امللاااك،   يتمساااك يفياااد امللاااك، اثنيهماااا: ان يقاااال: ان املعاطااااة بياااع عرفااااً، وسااال بياااع فاناااه 
 مبحااا فهاااو اساااتدالل ابآلياااة علاااى  (ِإالَّ َأْن َتُكررروَن ِِترررارَة  َعرررْن تَرررراٍض ِمرررْنُكمْ )إبفاضهتاااا حّلياااة التصااارفا   ياااة 

املعاطاااااة لكاااان بعااااد توساااايو سوهنااااا بيعاااااً: فكوهنااااا بيعاااااً ليسااااتفاض منااااه امللكيااااة و ااااول اآليااااة ليسااااتفاض منااااه جااااواز 
 ا .التصرف

املعاطااااة تفياااد امللاااك الاااالزم أي بعاااد إفاضهتاااا امللاااك، حسااابما قااارر يف األمااار األول،  ي  اناألمرررر الثررراين: 
 )الوجه الذي  سره الءيخ يف اخليارا  وهو: :و لك ابلبيان املاضي وهو ؛الوجهني قرر، فاهنا تفيد لةومه أيضاً 

فاناه راامل حلاال املءاارتي  (َأْن َتُكرروَن ِِترارَة   ِإالَّ )ان اخلطااب يكاون للمءارتي واالساتدالل يكاون ابملساتثىن 
بعااد الفسااخ، أي ان الءااارغ حااّرم أساال مااال الغاال ابلباطاال وأجاااز للمءاارتي فعاطاااة  وللهااا، التصاار  مطلقاااً 

إطااال) ) ااارة( ألن التجااارة تفيااد انتقااال املااثمن إىل املءاارتي علااى و لااك اسااتناضاً إىل وبعااده  الاارّض والفسااخقباال 
نعام قاد يفار) باني  (1)زمان ومنه زمن ما بعاد الفساخ. وسايريت الكاالم علاى سال  لاك إب ن هللا تعااىل(امتداض األ

ما لو قلنا ابن الفسخ رافع وما لو قلنا ابناه قااطع أي اناه خماّل ابساتمرار امللكياة يف مرحلاة الرافاع أو خمال هباا يف 
 .مرحلة املقتضي. وسيريت إب ن هللا تعاىل

 وآله الطاهرينوصلى هللا على حممد 
 

 اْلُمْؤِمُن َقِليُل اْلَكاَلِم َكِثرُي اْلَعَمِل َواْلُمَناِفُق َكِثرُي اْلَكاَلِم َقِليُل اْلَعَمِل، )): عليه السالم اإلمام الكاظمقال 
ُ تَرَعاىَل ِإىَل َداُوَد  نرَُهْم َعاِلما  مَ  عليه السالمََي ِهَشاُم َأْوَحى اَّللَّ نْرَيا ُقْل ِلِعَباِدي اَل َِتَْعُلوا بَرْيِِن َوبَريرْ ْفُتوان  ِِبلدُّ

ُهْم َعْن ِذْكِري َوَعْن َطرِيِق حَمَبَِِّت َوُمَناَجاِت  ُأوَلِئَك ُقطَّاُع الطَّرِيِق ِمْن ِعَباِدي ِإنَّ َأْدََن َما َأاَن َصاِنٌع  ،فَرَيُصدَّ
 .(397حتف العقول:  ) ((هِبِْم َأْن َأْنزَِع َحاَلَوَة حَمَبَِِّت َوُمَناَجاِت ِمْن قُرُلوهِبِمْ 
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